
 نام :سید قباد 

 نام خانوادگی : مکرمی 

 8431تاریخ تولد :  

 کم  -خوب   فرانسه  -زبان : انگلیسی  

 سوابق کاری : 

اداره کل شیالت  -کارشناس بخش تکثیر میگو ) مرکز تکثیر و پرورش میگوی کالهی    8433 - 8434

 استان هرمزگان ( 

باالگر  ) مامور جهت راه اندازی و همکاری با   کارشناس مرکز تکثیر میگوی  8431تابستان  -بهار 

 نخستین مرکز تکثیر میگوی بخش خصوصی در روستای کوهستک هرمزگان (

کارشناس پرورش میگو  در اداره کل تکثیر و پرورش میگو ) شرکت  88/88/8431 - 1/3/8431

 سهامی شیالت ایران (

ستخرهای خاکی  ) شرکت سهامی شیالت مجری پروژه مولد سازی میگو در ا 2/4/8411 -81/3/8431

 ایران (

مشاور مدیر عامل شیالت ایران  و مجری پروژه مولد سازی میگو ) شرکت  8/8/8418 - 8411//2/4

 سهامی شیالت ایران (

کارشناس مسئول پرورش میگوی آب شور در اداره کل تکثیر و پرورش  23/8/8414- 88/88/8431

 ( میگو ) شرکت سهامی شیالت ایران

رییس اداره تکثیر و پرورش میگو در اداره کل تکثیر و پرورش میگو )   22/2/8412 - 23/8/8414

 سازمان شیالت ایران ( 

کارشناس مسئول  تکثیر و پرورش میگو در اداره کل تکثیر و پرورش میگو  21/3/8413 -22/2/8412

 ) سازمان شیالت ایران(

فتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین ) سازمان معاون مدیر کل د 24/2/8411 - 21/3/8413

 شیالت ایران (

 مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان ) سازمان شیالت ایران (  81/8/12 - 24/2/8411

 کارشناس دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین   -  81/8/12

 ن با رتبه مشاوره ای خبره عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهرا



 : سایر سوابق

همکاری در اجرای نخستین پرورش آزمایشی موفق میگو در استان سیستان و بلوچستان )  -8433

 روستای بریس ( 

مجری پروژه بررسی کابرد سنگ زئولیت در استخرهای پرورش میگو به منظور جذب آمونیوم )  -8431

 مشترک بین شیالت و وزارت معادن (

همکاری با پروژه مشترک ایران و ایتالیا در استان سیستان و بلوچستان ) مجری پروژه دو دوره  -8413

 پرورش میگو در سال (

 چهارم و پنجم توسعه در زیر بخش پابزی پروری  -همکاری در تدوین برنامه های سوم  -

آبزی پروری ) شبکه NACAمین اجالس شورای حاکمه سازمان همکاری در برگزاری هفده -8413

 آسیا ( به عنوان عضو کمیته علمی 

به ) مصوب هیات دولت (همکاری در تهیه طرح جامع حمایت از صنعت تکثیر و پرورش میگو  -8411

عنوان رییس کارگروه تلفیق مدیریت تکثیر و پرورش میگو و عضو کارگروه تحقیقات و عضو کارگروه 

 آموزش و ترویج 

ن برنامه راهبردی تحقیقاتی محصولی میگو و سایر سخت پوستان  به ر تهیه و تدویدهمکاری  -8411

 عنوان عضو کمیته های تخصصی 

به عنوان عضو کمیته   INFO FISHهمکاری در برگزاری اجالس بیست و یکم شورای حاکمه  -8411

 علمی 

 سوابق تحصیلی :

تهران  -شگاه آزاد اسالمی کارشناس ارشد شیالت  از دانشکده علوم و فنون دریایی ) دان 8432-8431

 شمال (

کارشناس شیالت و محیط زیست ) با گرایش شیالت ( از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  8438 -8423

 طبیعی گرگان

 :و بازدید دوره های آموزشی 

 خارج از کشور و یا برگزاری توسط سازمانهای بین المللی :

)  -مکزیک  -تکثیر میگوی گونه وانامی و دوراروم  مولدسازی وآموزشی روزه   81دوره   - 8411آذر 

 ساعت 821معادل انستیتو تکنولوژی دلمار (



با و صید در آبزی پروری  یژنتیکپایدار از منابع  کاربرد آموزشی روزه  11 دوره  - 8412شهریور 

 ساعت 11معادل  (World Fish Centre )مرکز  -مصر  -هدف تعامل با محیط زیست 

مرکز آموزشی  -تایلند  -پیشرفته پرورش  میگو  آموزشی روزه  81 دوره  21/1/8411 - 83/1/8411

 ساعت821معادل  ( NACAشبکه آبزی پروری آسیا ) 

 قزل آال ( کشور ونزوئال  -از مزارع آبزی پروری ) میگو  روزه  83 بازدید 8413آذر 

ش عالی علوم و صنایع شیالتی در مرکز آموز -روزه آموزشی پرورش میگو  83دوره   8418خرداد 

 ساعت  882معادل   ( FAO )  برگزار شده توسط سازمان -خلیج فارس 

برگزار شده توسط  -روزه آموشی نیازهای دسترسی به بازار آبزیان در جزیره کیش  1دوره  - 8411آذر 

 ساعت 31معادل   Info Fishسازمان 

 :  دوره های  آموزشی کامپیوتر شامل

اطالعات و  -استفاده از کامپیوتر و مذیریت فابل ها  -دوره مفاهیم پایه فن آوری  1/1/8413 -48/2/13

 ساعت  42به مدت  -ارتباطات  

 22مجتمع علمی کاربردی تهران  به مدت  -دوره آموزشی صفحه گستزده ها  4/81/8412 -1/1/8412

 ساعت 

 ( Power Pointقبولی در آزمون دوره ارائه مطالب )  83/2/8412

 دوره های تخصصی :

مرکز آموزش میرزا  - تکثیر و پرورش غذای زندهروزه  1دوره آموزشی  22/2/8431 -83/2/8431

  ساعت 23کوچک خان  به مدت 

ا مرکز آموزش میرزا کوچک خ -  تکثیر و پرورش ماهی تیالپیادوره آموزشی  8/1/8411 -21/3/8411

 ساعت  23ن  به مدت 

در مرکز عالی علوم و صنایع شیالتی  پرورش پیشرفته میگوروزه  3موزشی دوره آ - 8431شهریور 

 خلیج فارس 

مرکز آموزش  - مدیریت مزارع پرورش میگوروزه   4دوره آموزشی  - 4/1/8431 -8/1/8431

 ساعت  83ترویجی اصفهان به مدت 

مرکز  - اصول احداث مزارع پرورش میگوروزه  4دوره آموزشی  - 23/88/8431 -21/88/8431

 ساعت 23  -آموزش ترویجی شیالت هرمزگان 



اصالح نژاد  روزه آموزشی  4دوره  -اداره کل شیالت استان مازندران  - 24/3/8411 -28/3/8411

 ساعت 23 - مولدین و تولید نسل اصالح شده ماهی قزل آالی رنگین کمان

 211)  2ق استاندارد درجه گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در دوره پرورش میگو  بر طب -8431

 ساعت (

 

 کارگاه های آموزشی :

از دانمارک  به    viggo horlyckباتدریس آقای   تغذیه ماهیان سردآبیکارگاه آموزشی  - 23/8/8411

 ساعت  1مدت 

 Fabian alberto jijonبا تدریس آقای    پرورش توام تیالپیا و میگو کارگاه آموزشی  - 2181ژوئن  82
tinoco    از اکوادور 

 ساعت  3به مدت    کاربرد ازن در آبزی پروری کارگاه آموزشی  -23/81/8413

باتدریس   مدیریت سیستماتیک کارخانجات پیشرفته تولید خوراک آبزیان کارگاه آموزشی  -2/2/8411

 ساعت  1به مدت   Graintecنمایندگی  شرکت   آقای  فریدون جوهری  و با همکاری

 ساعت  4به مدت   تکثیر ماهیان دریایی کارگاه آموزشی  - 23/8/8413

 ساعت   3به مدت    نقش سازمان ناکا در توسعه آبزی پروری کارگاه آموزشی  -81/3/8414

 ساعت  1به مدت  تکثیر و پرورش گیاهان دریایی کارگاه آموزشی  - 21/2/843

 ساعت  1به مدت   آبادان  چالشهای فنی آبزی پروری چوئبدهکارگاه آموزشی  - 83/81/8414

 ساعت  1به مدت   رهیافت های تحقیقاتی در تکثیر و پرورش ماهی کفال کارگاه آموزشی  - 21/2/8414

 ساعت  3به مدت   تکنولوژی جدید در ساخت خوراک میگو کارگاه آموزشی  - 1/2/8412

 ساعت  3دت به م  تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در چین کارگاه آموزشی  -83/1/8412

 ساعت  3به مدت  اصول تغذیه و بهداشتدوره آموزشی  1/4/8413

  ساعت  3به مدت    مدیریت تغذیه در مزارع پرورش قزل آال  کارگاه آموزشی  -81/82/8418

  ISO 9000:2000 سری استاندارد  سیستم مدیریت کیفیت  بر مبنای سمینار معرفی - 2113مارس  3

 TUV NORDمایندگی شرکت برگزار شده باهمکاری ن

     Beni Giraspyبا تدریس آقای  پرورش خیار دریاییکارگاه آموزشی  - 2113اکتبر  21



 برگزار شده توسط نمایندگی شرکت وگ تک در ایران  آشنایی با دستگاه سنجش کیفیت آبدوره یکروزه 

 ساعت    8 به مدت    Sethiبا تدریس دکتر  مدیریت مولد سازی میگوکارگاه آموزشی  2/3/8411

 ساعت   1به مدت   بررسی وضعیت پرورش میگو کارگاه آموزشی  - 21/3/8411

 ساعت   1به مدت    تکثیر و پرورش میگوی ببری سبز  کارگاه آموزشی  - 82/1/8411

  ساعت    1به مدت    مدیریت هوادهی مزارع پرورش ماهی کارگاه آموزشی  - 21/3/8411

 مومی : دوره های آموزشی ع

اداره کل کار و امور اجتماعی استان  -دوره آموزشی کارآفرینی . مهارت کسب و کار  - 8411شهریور 

 ساعت  32تهران  ) سازمان همیاری اشتغال به مدت 

دوره آموزشی  اصالح الگوی مصرف ، ضرورت ها و راه کارها سازمان شیالت ایران به  - 81/4/11

 ساعت   1مدت 

  1دوره آموزشی  نگرشی سیستمی و مدیریت فرآیند گرا سازمان شیالت ایران به مدت  -- 24-23/2/11

 ساعت 

 ساعت   1دوره آموزشی  مدیریت استراتژیک  سازمان شیالت ایران به مدت  - 3/82/11

 ساعت   1دوره آموزشی  بهره وری و بهبود مستمر  سازمان شیالت ایران به مدت  - 1/82/11

 ساعت  1به مدت  Aدوره آموزشی مراقبت و پیشگیری از آنفوالنزای نوع  -1/81/8411

 ساعت   3دوره آموزشی  مدیریت / مهندسی ارزش سازمان شیالت ایران به مدت  - 21/3/11

 ساعت  3دوره آموزشی  شفافیت و سالمت اداری  سازمان شیالت ایران به مدت  - 23/3/13

 ساعت   2سازمان شیالت ایران به مدت  -هارت زندگی دوره آموزشی  م  - 82/88/12

دوره آموزشی  سلسله همایش های تبیین و پیگیری اجرای برنامه پنجم با عنوان برنامه پنجم  - 21/88/11

 ساعت   3موسسه آموزش عالی و پژوهشی مذیریت و برنامه ریزی  به مدت و جهاد اقتصادی 

معاونت  -سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی  -ی  د.ره آموزشی قانون دورکار 3-1/4/8411

 ساعت  82به مدت  -ترویج و آموزش 

 

 :همایش ها  - مقاله 



 مقاله :

  از انتشارات معاونت تکثیر و  2جلد  -گرداوری کتاب راهنمای سرمایه گذاری آبزی پروری

 پرورش آبزیان سازمان شیالت ایران 
 یلولیت ( در آب شور با هدف جذب آمونیوم  و تاثیر آن بر رشد و مقاله کاربرد زئولیت ) کلینوپت

 2شماره  82سال  -مجله علمی شیالت  -(  sndicui Penaeusبازماندگی میگوی سفید هندی ) 

 823صفحه  8412تابستان 
  ارائه مقاله علمی " بررسی قابلیت های تکثیر و پرورش میگوی سفید  در استان سیستان و

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر  -مجله علمی پژوهشی شیالت  بلوچستان "  به
  تحویلی به مدیریت آموزش و ترویج  -ترجمه کتاب مدیریت بستر استخرهای آبزی پروری

 سازمان شیالت ایران 
  ) مقاله آمونیاک و روش های کنترل آن در استخرهای پرورش میگو ) نشریه آبزی پرور 
 با عنوانثبت و ضبط اطالعات در مزارع پرورش میگو به منظور  تهیه و تذوین کتاب درسی

 تدریس در دبیرستان های کار و دانش 
  طراحی و تدوین برنامه درسی دوره کاردانی علمی کاربردی تکثیر و پرورش میگو در موسسه

 8413آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی در سال 
 هی در پرورش میگو درج شده در سایت شیالت ایران مقاله بهره برداری از استخرهای نوزادگا 
  مقاله کنترل هورمونی تکثیر سخت پوستان ) میگو ( و نقش متیل فارناسوات  درج شده در سایت

 شیالت ایران 
  مقاله تنوع گونه ای و جایگاه آن در تولید جهانی میگوی پرورشی  درج شده در سایت شیالت

 ایران 
 گو ......................................  درج شده در سایت شیالت ایران مقاله سیستم های پرورش می 

 فارش کارشناس فنی در تهیه فیلم آموزشی پرورش میگو تهیه شده در موسسه شقایق روستا با س

 8413شرکت سهامی شیالت ایران 
 

 همایش :

 شده در اولین  مقاله تجارب بازسازی ذخایر در ایران و جهان  و نگاه به آینده  ارائه

  بندر انزلی  8411آذر  1الی  1 -همایش ملی آبزی پروری ایران 
  حضور در پانل تخصصی مدیریت بازسازی ذخایر در همایش ملی آبزی پروری ایران- 

 بندر انزلی   8411آذر  1الی  1
  21/81/8411عضو ستاد برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در شیالت  در - 

 های بین المللی صدا و سیما مرکز همایش 
  همکاری در برگزاری  همایش ملی میگوی وانامی ، دست آوردها ، فرصت ها و تهدید ها

 ) رییس کمیته اجرایی (سالن آمفی تاتر سازمان شیالت ایران  - 2/88/8411 -



  همکاری در برگزاری پنجمین همایش ساالنه میگوی کشور و عضویت در گروه کاری

 8431اسفند  81و  83 -تکثیر 
  شرکت در اولین نشست هم اندیشی بررسی مشکالت ماهیان اقتصادی مهم دریای خزر در

 تربیت مدرس -دانشکده علوم و فنون دریایی نور 

 

 

 تقدیر : 

  و دریافت تقدیر نامه از معاون وزیر )  8413کارمندنمونه سازمان شیالت ایران در سال

 جشنواره شهید رجایی (

   یر نامه از معاون وزیر و ریاست سازمان شیالت ایران تقد 3دریافت 
  سال  81تقدیر نامه از مدیران کل سازمان شیالت ایران طی  81دریافت 
  در معاونت آبزی پروری سازمان شیالت ایران  8411همکار برگزیده آذر ماه 
  دریافت تقدیر نامه از رییس محترم دانشکده های علوم دریایی و منابع طبیعی 
 افت تقدیر نامه  از رییس محترم گروه تخصصی شیالت  و آبزیان موسسه آموزش دری

 عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 
  دریافت تقدیر نامه از مدیر کل محترم دفتر امور ترویجی و بهبود نظام های ترویجی

 وزارت جهاد کشاورزی 

 عضویت در کمیته ها :

سازمان استاندارد و تحقیقات  -شیالت  و آبزی پروری   ISIRI / TC 234 عضو کمیته فنی متناظر  

 صنعتی ایران 

سازمان  -عضو کمیته علمی اجالس بیست و یکم شورای حاکمه اینفوفیش در جمهوری اسالمی ایران 

 ( 8411شیالت ایران ) مقطعی 

 -عضو کمیته  تخصصی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات محصولی میگو و سایر سخت پوستان

 (8411تحقیقات شیالت )مقطعی موسسه

 سازمان دامپزشکی ایران  -آبزیان بهداشت و بیماری های عضو کمیته فنی 

 (8411عضو کارگروه آموزش و ترویج تدوین طرح جامع میگو ) مقطعی 

 (8411رییس کارگروه تلفیق مدیریت تکثیر و پرورش میگو جهت تدوین طرح جامع میگو ) مقطعی 

 (8411تدوین طرح جامع میگو ) مقطعی  عضو کارگروه تحقیقات 

 (8413عضو و نایب رییس کمیته علمی فنی آبزی پروری سازمان شیالت ایران ) مقطعی 



 (8413عضو کمیته تخصصی معاونت آبزی پروری ) مقطعی 

 (8413) مقطعی  -سازمان شیالت  -عضو کارگروه اجرایی سرمایه گذاری خارجی 

 (8413سازمان شیالت ) مقطعی  -ورش میگو دبیر کارگروه تخصصی تکثیر و پر

 (8413) مقطعی  -سازمان شیالت  -عضو کمیته تخصصی توسعه تکثیر و پرورش میگو 

 (8411سازمان شیالت ) مقطعی  -عضو کمیته صید 

 (8411رییس کمیته تخصصی تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان جنوب ) مقطعی 

 (8411الت ) مقطعی سازمان شی -عضو کمیته توسعه آبزی پروری 

 (8413-8412سازمان شیالت )  -عضو هسته برنامه ریزی آموزش درسی تکثیر و پرورش میگو 

 (8412-8411سازمان شیالت )  -عضو هسته برنامه ریزی آموزش درسی تکثیر و پرورش میگو 

 (18-11عضو هسته برنامه ریزی آموزش درسی تکثیر و پرورش میگو سازمان شیالت ) 

 (12-8411ته فنی انتشارات معاونت آبزی پروری سازمان شیالت ایران ) عضو کمی

 ( 8412عضو کمیته فنی انتشارات معاونت آبزی پروری سازمان شیالت ایران )

 (8411عضو ستاد ساماندهی واحدهای مداربسته ) مقطعی 

 (8413عضو کمیته تخصصی سرمایه گذاری تکثیر و پرورش ) مقطعی 

) شبکه آبزی پروری آسیا ( )  NACA همین اجالس شورای حاکمه سازمان عضو کمیته علمی هفد

 (8413مقطعی 

 (8411سازمان شیالت )  -واگذاری فعالیت ها  11عضو کمیته فرعی ماده 

 همکاری با موسسه تحقیقات شیالت ایران :  

 8412گواتر "  داور مقاله " پرورش دو بار در سال میگوی سفید هندی با استفاده از سیستم نرسری در

 8413داور مقاله " تکثیر میگوی موزی در استان هرمزگان " 

 8412داور مقاله " پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی دریای خزر " 

 8413داور مقاله " مطالعه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب کارگاه های چوئبده آبادان " 

 8418" 2فاز  -بیونرماتیو پرورش میگوی ببری سبز داور پروژه " تعیین 



 8411" 8فاز  -داور پروژه " تعیین بیونرماتیو پرورش میگوی ببری سبز 

 8418ماهیان خاویاری "  داوری پروژه "تولید گوشت

داور مقاله " تهبه میگوی مولد گونه سفید هندی پرورشی از طریق پرورش میگوهای جوان پرورشی و 

 8412ط کنترل شده با استفاده از غذای طبیعی " وحشی در شرای

 8413داور پروژه " مولد سازی از میگوی سفید هندی پرورشی و دریایی در منطقه گمیشان " 


